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Candidates are required to give their answers in their own words as far as 
practicable. 

দি ন া  সংখ া িল পূণমান িনেদশক। 
পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 1. িন িলিখত য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও।(2 × 5=10) 
Answer any five of the following: 
 

(a) মেনািব ােনর সং া দাও। 
Define psychology.  
 

(b) িশ া মেনািব ােনর দু ট কৃিত লেখা। 
Write two natures of educational psychology. 

 
(c) শশেবর চার ট শারীিরক িবকােশর উে খ কেরা। 

Mention four physical developments in infancy stage.  
(d) ব ে র সংল ণ বলেত িক বােঝা? 

What do you mean by personality traits? 
(e) মেনােযােগর দু ট বিশ  লেখা। 



Write two characteristics of attention.  
(f) অভ াস বলেত িক বােঝা? 

What do you mean by habit?  
 

(g) স য় অনুবতন িক? 
What is operant conditioning?  
 

(h) আ েহর দু ট বিশ  লেখা। 
Write two characteristics of interest.  
 

2. িন িলিখত য কােনা চার ট ে র উ র দাও।5 × 4 = 20 

Answer any four of the following questions. 
 
(a) িশ া মেনািব ােনর পিরিধ স েক আেলাচনা কর। 

Discuss the scope of educational psychology. 
 

(b) াচীন অনুবতেনর িশ াগত তাৎপয আেলাচনা কর। 
Discuss the educational significance of classical conditioning.  

 
(c) িৃতর য়া িল িক িক? 

What are memory processes?  
 

 



(d) ে াভর বিশ িল স েক লেখা? 
Write about the features of emotion.  
 

(e) অভ াস গঠেনর শত িল আেলাচনা কর? 
Discuss the conditions of habit formation.  

 
(f) বু  অভী ার ণীিবভাগ স েক লেখাI 

Write about the classification of intelligence tests.  
 
 3. িন িলিখত য কােনা এক ট ে র উ র দাও।(10 × 1 = 10) 
Answer any one of the following questions. 

(a) েচ া ও ভেলর িশখন কৗশল িক? েচ া ও ভেলর 
িশখন কৗশেলর সূ িল আেলাচনা কর?   
 2+8 
What is trial and error learning? Discuss the formula of trial and 

error learning.   
 

(b) মেনােযােগর শত িল স েক বণনা দাও। 
Describe the conditions of attention.  


